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Část první
Sokolská vyznamenání
Článek 1
Úvod
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Sokolská vyznamenání jsou udělována jako ocenění sokolské práce na úseku
tělovýchovném, sportovním, kulturním, výchovném a společenském.
Jejich udělování bylo zavedeno usnesením výboru ČOS z 12.12.1920. O obnově udělování
sokolských vyznamenání rozhodlo předsednictvo výboru ČOS dne 21. 10. 1994. Po druhé
světové válce bylo zavedeno i čestné členství v jednotě.
Sokolskými vyznamenáními ČOS jsou: Pamětní list ČOS, Bronzová medaile ČOS,
Stříbrná medaile ČOS, Zlatá medaile ČOS. Pro medaili byl přijat alegorický motiv plakety
Stanislava Suchardy z r. 1896, představující postavu ženy, objímající jednou rukou lva
a podávající druhou rukou vavřínový věnec.
Sokolskými vyznamenáními ČOS ve zvláštních případech jsou: Historická Tyršova
stříbrná medaile z roku 1932, Pamětní plaketa akademického sochaře Josefa Nálepy,
Čestné členství v orgánech jednoty, župy a ČOS.
Návrhy mohou podávat tělocvičné jednoty Sokol, sokolské župy, odborné útvary ČOS
a členové výboru ČOS. Veškeré návrhy na vyznamenání udělované předsednictvem ČOS
a výborem ČOS musí být projednány v komisi pro sokolská vyznamenání.
Sokolské jednoty a župy mohou udělovat členům vlastní vyznamenání dle svého
rozhodnutí.

Článek 2
Pamětní list ČOS
2.1.
2.2.

Je udělován jako ocenění sokolské práce na úrovni jednoty. Může být udělen k životnímu
jubileu, jubileu jednoty, nebo za splnění konkrétního významného sokolského úkolu.
Uděluje předsednictvo příslušné župy.

Článek 3
Bronzová medaile ČOS
3.1.

3.2.

Je oceněním sokolské činnosti na úseku tělovýchovném, kulturním a společenském, která
svým významem přesahuje práci v jednotě a podílí se na metodické nebo organizační
činnosti župy. Může být udělena významným činovníkům župy, aktivním cvičitelům
a trenérům za vynikající reprezentaci Sokola v národním nebo mezinárodním měřítku a to
i sokolským sportovcům, závodníkům a cvičencům za mimořádné zásluhy.
Uděluje ji předsednictvo ČOS.

Článek 4
Stříbrná medaile ČOS
4.1.

4.2.

Je udělována za vynikající sokolskou činnost na úseku tělovýchovném, sportovním,
organizačním a kulturním jako společenské ocenění a uznání mnohaleté práce přesahující
rámec sokolské župy, za mnohaletou vynikající činnost ve výboru nebo v odborných
a jiných orgánech ČOS.
Uděluje ji výbor ČOS.
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Článek 5
Zlatá medaile ČOS
5.1.

5.2.

Je nejvyšším oceněním a uznáním sokolské činnosti a věrnosti sokolským ideálům.
Uděluje se za mimořádně významný sokolský čin, činnost v ústředí ČOS nebo
v zahraničním Sokole.
Uděluje ji výbor ČOS.

Část druhá
Udílení sokolských vyznamenání ve zvláštních případech
Článek 6
6.1.

6.2.

Praxe a zkušenosti ukazují potřebu ve zvláštních případech ocenit výjimečnou činnost
členů i jiných osob mimo rámec dosavadních velmi přísných kritérií pro udílení
sokolských vyznamenání.
Ve zvláštních odůvodněných případech může předsednictvo ČOS udělit některé
z následujících vyznamenání.

Článek 7
Historická Tyršova stříbrná medaile z roku 1932
7.1
7.2

Tuto medaili lze udělit jako mimořádné ocenění členům ČOS za zvláště významné
a dlouhodobé zásluhy o sokolské hnutí.
Uděluje ji předsednictvo ČOS.

Článek 8
Pamětní plaketa akademického sochaře Josefa Nálepy
8.1.

8.2.

Tuto pamětní plaketu lze udělit za zcela výjimečné zásluhy nebo mimořádný čin pro
sokolské hnutí. Uděluje se zpravidla nečlenům Sokola za významnou pomoc sokolskému
hnutí na základě podnětů členů ČOS, sokolských jednot, žup a ústředních orgánů.
Uděluje ji předsednictvo ČOS.

Článek 9
Čestné členství v orgánech jednoty, župy a ČOS
9.1.
9.2.

Uděluje se za mimořádnou sokolskou činnost v udělujícím orgánu jednoty, nebo župy
anebo ČOS a to zpravidla na závěr aktivní činnosti člena písemnou formou.
Čestné členství eviduje udělující orgán.
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Část třetí
Společná ustanovení
Článek 10
Pravidla pro udělení
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

10.9.
10.10.
10.11.
10.12.

Pamětní list se předává zpravidla na VH jednoty nebo na vhodné akci župy.
Bronzová medaile se předává zpravidla na vhodné akci sokolské župy.
Stříbrná a zlatá medaile se předávají zpravidla na zasedání V ČOS.
Sokolské vyznamenání může být uděleno i členu zahraniční sokolské organizace.
Mimořádně možno udělit sokolské vyznamenání „In memoriam“.
Výjimečně lze udělit sokolské vyznamenání i nečlenu Sokola, a to za mimořádné zásluhy
o podporu a propagaci sokolského hnutí.
Nositeli sokolského vyznamenání lze udělit pouze vyznamenání vyššího stupně.
Pamětní list či doklad o udělení jiného vyznamenání musí být opatřen příslušným
razítkem, podpisem starosty a dalšího člena udělujícího orgánu, jménem oceněného
a datem udělení.
Evidenci o udělení sokolských vyznamenání na úrovni ČOS vede P ČOS v knize
„Sokolská vyznamenání“, která je uložena u jednatele ČOS.
Na úrovni župy je vedena evidence všech udělených vyznamenání předsednictvem
příslušné župy.
Tělocvičná jednota zaznamená udělení sokolského vyznamenání do evidenčního listu
člena.
V případě rozhodnutí vyznamenání neudělit vyrozumí navrhovatele jednatel ČOS nebo
příslušné župy.

Článek 11
Pokyny pro předkládání a projednávání návrhů
11.1. Udělení sokolského vyznamenání je významným činem a proto je nutné k němu
přistupovat s veškerou vážností a odpovědností.
11.2. Návrhy na udělení vyznamenání ČOS předkládá navrhovatel na stanoveném tiskopise.
Návrhy musí být doporučeny příslušnou župou a potvrzeny razítkem a dvěma podpisy
statutárních zástupců sokolské župy.
11.3. Navrhovatel předá vyplněný tiskopis do kanceláře župy. Sokolské jednoty podávají
návrhy prostřednictvím příslušné župy. Veškeré návrhy musí být projednány a postoupeny
příslušnému orgánu k rozhodnutí nejpozději do 60 dnů. Župa odešle potvrzený návrh ČOS
k rukám jednatele, který jej předá k projednání Komisi pro sokolská vyznamenání.
11.4. Komise pro sokolská vyznamenání je jmenována P ČOS a je jeho poradním orgánem.
Komise pro sokolská vyznamenání předloží projednané návrhy předsednictvu ČOS, které
rozhodne o udělení vyznamenání ve své kompetenci a návrhy na stříbrné a zlaté medaile
předloží ke schválení výboru ČOS.
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Část čtvrtá
Sokolská sportovní legenda
Článek 12
12.1. Návrh na udělení ocenění „Sokolská sportovní legenda“ zpracovává a předkládá
předsednictvo odboru sportu (P OS) předsednictvu ČOS.
12.2. Účelem udělení titulu Sokolská sportovní legenda je uznání vynikající dlouhodobé
obětavé sportovní činnosti v Sokole.
12.3. Ocenění je zaměřeno zpravidla na:
1. Žijící sokolské legendy do r. 1948 včetně.
2. Novodobé sokolské legendy od r. 1990 do současnosti.
12.4. Jedná se o:
1. Úspěšné sportovce alespoň s desetiletou závodní činností a
2. Trenéry dlouhodobě vychovávající úspěšné sportovce.
12.5. Kritéria hodnocení sokolské sportovní legendy ČOS :
1. Základem hodnocení je sokolská činnost a celá sportovní kariéra kandidáta.
2. Členství v ČOS - minimálně 10 let.
3. Titul Sokolská sportovní legenda lze udělit v olympijských sportech v kategorii
dospělých.
a) Nejúspěšnější sportovec ČOS – minimálně 5x nebo
b) Mistr republiky – minimálně 4x opakovaně v jedné disciplíně nebo
c) Mistr Evropy – 1.- 3. místo nebo
d) Mistr světa – 1. – 6. místo nebo
e) OH – 1. – 8. místo
4. Návrh na udělení titulu předkládá jednota, župa nebo předsednictvo OS.
5. Sokolská sportovní legenda ČOS obdrží pamětní skleněnou plaketu.
6. Titul Sokolská sportovní legenda ČOS u kolektivních sportů obdrží všichni členové
družstva.
7. Termín vyhodnocení - I. čtvrtletí následujícího roku.
8. Evidenci vede metodik OS ČOS spolu s agendou nejúspěšnějších sportovců ČOS.
9. Návrh na vyhodnocení provádí P OS ČOS.
10. Udělení předchází schválení P ČOS a výborem ČOS.
11. Ocenění bude předáno při příležitosti jednání sjezdu ČOS, nebo zasedání výboru
ČOS, nebo konání všesokolského sletu anebo jiné významné celostátní akci.

Část pátá
Cena ČOS fair play Aloise Hudce
Článek 13
Úvod
13.1. Sokolská Cena ČOS fair play Aloise Hudce je udělována výborem ČOS jako ocenění
členům nebo kolektivům členů ČOS za:
1. Výrazné a dlouhodobé šíření a podporu myšlenky fair – play v sokolském sportu
a tělovýchově spojené s čestným jednáním,
2. Mimořádný čin v duchu fair – play na sokolských akcích vedoucí například
k záchraně života nebo zdraví jiných soutěžících.
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13.2. Cenu ČOS fair play Aloise Hudce představuje plaketa s motivem tohoto významného
sokolského sportovce a nápisem Cena ČOS fair play Aloise Hudce.
13.3. Vedle výše uvedeného ocenění může být členům Sokola předsednictvem ČOS, župou
nebo jednotou uděleno obdobné ocenění formou čestného uznání.

Článek 14
Způsob projednávání předložených návrhů a předávání Ceny
14.1. Poradním orgánem pro shromažďování návrhů na Cenu Aloise Hudce a jejich
vyhodnocení je komise jmenovaná P ČOS. Komise je zpravidla sedmičlenná a v jejím čele
je předseda jmenovaný z řad členů P ČOS. Dalšími členy komise jsou zástupci odborných
útvarů případně zástupci dalších sportovních a tělovýchovných organizací působící v dané
oblasti.
14.2. Komise ve své působnosti především:
1. Shromažďuje a vyhodnocuje předložené návrhy a doporučuje předsednictvu a výboru
ČOS vybrané jednotlivce případně kolektivy k ocenění,
2. V případě, že návrh na ocenění přesahuje hranice sokolské činnosti, komise
doporučuje P ČOS podání návrhu k ocenění Českým klubem fair play ČOV,
3. Šíří a podporuje myšlenky fair – play ve sportovní a tělovýchovné činnosti ČOS,
4. Upozorňuje na negativní jevy, které se v sokolském sportu a tělovýchově objeví,
5. Podporuje všechny iniciativy, které usilují k prosazení zásad čestného jednání
v duchu fair – play v ČOS a spolupracuje s obdobnými institucemi v dalších státních
i nestátních organizacích, především s Českým klubem fair play ČOV,
6. Připravuje program slavnostního předání cen.
14.3. Návrhy na udělení ceny fair – play mohou podávat jednotlivci, tělocvičné jednoty,
sokolské župy a odborné útvary ČOS prostřednictvím vzdělavatelského odboru ČOS a to
vždy za uplynulé období do 15.10. kalendářního roku. Návrh musí být předložen na
příslušném formuláři (viz příloha). K návrhu musí být přiloženo písemné doporučení
příslušné organizační jednotky ČOS (jednota, župa). Podané návrhy musí být projednány
v komisi pro udílení Ceny ČOS fair play Aloise Hudce tak, aby P ČOS mohlo
podzimnímu zasedání V ČOS předkládat ke schválení návrhy na ocenění.
14.4. Ocenění může být uděleno i členu zahraniční sokolské organizace, mimořádně lze ocenění
udělit „In memoriam“. Cenu ČOS fair play Aloise Hudce lze udělit i nečlenu ČOS za
mimořádné zásluhy v oblasti fair – play v rámci společnosti s návazností na sokolské
hnutí.
14.5. Evidenci o udělení Ceny ČOS fair play Aloise Hudce vede P ČOS v knize, která je
uložena u jednatele ČOS. Na úrovni župy je vedena evidence předsednictvem příslušné
župy všech udělených ocenění. Tělocvičná jednota zaznamená udělení ocenění do
evidenčního listu člena.
14.6. Cena ČOS fair play Aloise Hudce se předává zpravidla při příležitosti celostátních
sokolských akcí.
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Část šestá
Zásady pro udělení pamětní stuhy ČOS
Článek 15
15.1. Pamětní stuha se uděluje u příležitosti 100. výročí založení a dále pak vždy po deseti
letech.
15.2. Tělocvičná jednota, které má být pamětní stuha udělena musí mít vlastní prapor.
15.3. Žádost o udělení pamětní stuhy ČOS musí být doručena vzdělavatelskému odboru ČOS
min. 3 měsíce před předáním.
15.4. Náležitosti jsou uvedeny v tiskopise, který je přílohou tohoto řádu.
15.5. Udělení pamětní stuhy schvaluje předsednictvo vzdělavatelského odboru (PVO), které
současně pověřuje příslušného činovníka ČOS jejím předáním.

Část sedmá
Závěrečná ustanovení
Článek 16
16.1. Tento řád byl schválen výborem ČOS dne 14. 4. 2012.
16.2. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení.
16.3. Dnem účinnosti tohoto řádu se ruší veškeré dosavadní závazné pokyny a jiné předpisy pro
udílení sokolských vyznamenání.
Přílohy:

- Návrh na udělení vyznamenání ČOS
- Návrh na udělení sportovní legendy
- Návrh na udělení Ceny ČOS fair play A. Hudce
- Žádost o udělení pamětní stuhy

JUDr. Jan Mandát
jednatel ČOS

Ing. Hana Moučková
starostka ČOS

7

Česká obec sokolská
jednatel ČOS
Tyršův dům – Újezd 450/40
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Návrh na udělení vyznamenání ČOS
____________________medaile ČOS
bratru – sestře – panu – paní
.................................................................................
Příjmení, jméno, titul

........................…........
Rodné číslo

..................................................................................
Adresa

.....................................
PSČ

členu T. J. Sokol ......................................................

......................................
Číslo legitimace ČOS

župa ......................................................... v ..........................................
Návrh předkládá:...............................................................................................................................
Zdůvodnění návrhu: (doba - délka členství a činnost v Sokole, zvláštní zásluhy, dosud udělená
vyznamenání či ocenění, příležitost a termín předání)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(lze pokračovat na druhé straně)
..................................................
Razítko a podpis navrhovatele
Předsednictvo župy projednalo žádost a doporučuje udělení ............................................................
(razítko a dva podpisy)
Vyjádření komise pro vyznamenání: ..………………………………………………......…………
Doporučeno předsednictvem ČOS dne ............................ .
Schválený druh vyznamenání .................................předsednictvem - výborem ČOS dne….............
Vyznamenání předáno dne: ....................................

..............................................................
jednatel ČOS
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Česká obec sokolská
předseda odboru sportu ČOS
Tyršův dům – Újezd 450/40
118 01 Praha l – Malá Strana

Návrh na sokolskou sportovní legendu
bratru – sestře
.................................................................................
Příjmení, jméno, titul

........................….......
Rodné číslo

...........................................................................…..
Adresa

.........................…...…
PSČ

členu T. J. Sokol ................................................……

............................….....
Číslo legitimace ČOS

oddíl ……………………………………..
župa .....................................…................. v ......................................
Návrh předkládá:...............................................................................................................................
Zdůvodnění návrhu: (doba - délka členství a činnost v Sokole, zvláštní zásluhy, dosud udělená
vyznamenání či ocenění, příležitost a termín předání)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(lze pokračovat na druhé straně)
..................................................
Razítko a podpis navrhovatele
Předsednictvo župy projednalo žádost a doporučuje udělení ............................................................
(razítko a dva podpisy)
Vyjádření odboru sportu ČOS .............………………………………………………......…………
Doporučeno předsednictvem ČOS dne ..................................výborem...........................................
Vyznamenání předáno dne: ....................................

..............................................................
předseda OS ČOS
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Česká obec sokolská
vzdělavatelský odbor
Tyršův dům – Újezd 450/40
118 01 PRAHA 1 – Malá Strana

Návrh na udělení Ceny ČOS fair play A. Hudce
bratru – sestře – panu – paní
................................................................................
Příjmení, jméno, titul

...................................
Rodné číslo

................................................................................
Adresa

.....................................
PSČ

členu T. J. Sokol ....................................................

......................................
Číslo legitimace ČOS

župa ............................................,,.......... v .................................
Návrh předkládá:...............................................................................................................................
Zdůvodnění návrhu: (doba - délka členství a činnost v Sokole, zvláštní zásluhy, příležitost
a termín předání)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(lze pokračovat na druhé straně)
..................................................
Razítko a podpis navrhovatele
Předsednictvo župy projednalo žádost a doporučuje udělení ............................................................
(razítko a dva podpisy)
Vyjádření komise pro vyznamenání:..................................................................................................
Doporučeno předsednictvem ČOS dne: .............................výborem ČOS:.....................................
Schválený druh vyznamenání: .................................
Vyznamenání předáno dne: ....................................

..............................................................
jednatel ČOS
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Česká obec sokolská
vzdělavatelský odbor
Tyršův dům – Újezd 450/40
118 01 PRAHA 1 – Malá Strana

ŽÁDOST
O UDĚLENÍ PAMĚTNÍ STUHY ČOS
T. J. Sokol..................................................................založená v r....................................................
žádá o udělení pamětní stuhy ČOS k..........................výročí založení
Originál praporu byl pořízen v roce:...........................kopie v roce:...................................................
Prapor je uložen:.................................................................................................................................
Rozměry praporu:...............................................................................................................................
Prapor je používán při těchto slavnostních příležitostech:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Předkládáme fotodokumentaci líce a rubu praporu: .......................................ks foto
Pamětní stuha bude slavnostně předána:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Projednáno výborem T .J.- datum:

podpis a razítko

Projednáno a schváleno P župy – datum:

podpis a razítko

Projednáno a schváleno předsednictvem vzdělavatelského odboru ČOS dne:...................................
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